Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. června 2009
Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 29. června 2009 v
10:05 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu města Olomouc, Hynaisova
10, Olomouc. Zasedání se zúčastnilo 48 členů zastupitelstva kraje, 7 členů bylo
nepřítomno.
Zasedání řídil hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání

Ing. Martin Tesařík zahájil zasedání zastupitelstva. Určil zapisovatelku Moniku
Kozíkovou, hlasovací zařízení obsluhuje a hlasování spouští Ing. Niče, vedoucí
kanceláře hejtmana, který je rovněž hlavním skrutátorem.
Zastupitelstvo schválilo jako ověřovatele zápisu:
Ing. Zapletal – ODS
Hana Kaštilová Tesařová – ČSSD
František Kubíček – KDU-ČSL
Ing. Marek – KSČM
Přítomno 48, pro 48, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo zvolilo mandátovou a volební komisi ve složení:
Ing. Drmola – ODS
Pavel Šoltys – ČSSD
Ing. Horák – KDU - ČSL
Miroslava Vlčková - KSČM
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
K zápisu z jednání Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 24. 4. 2009 nebyly
vzneseny žádné námitky, v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva Olomouckého
kraje se tedy zápis považuje za schválený.
K dotazům členů zastupitelstva vzneseným na posledním zasedání dne 24. 4. 2009:
K dotazům členů zastupitelstva z 20. 2. 2009 Ing. Marek připomněl, že mu bylo
slíbeno znovuprojednání položky z Významných projektů týkající se SK SPORTFIT
Zábřeh.
Ing. Juřena, vedoucí OE, řešil s Ing. Markem problematiku SK SPORTFIT Zábřeh
telefonicky dne 19. 5. 2009. Organizaci byl schválen příspěvek 25 tis. Kč na jednání
ROK 7. 5. 2009. Pokud organizace patří pod Asociaci tělovýchovných jednot
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a sportovních klubů ČR, bude zjištěna možnost poskytování dotací stejným
způsobem, jak tomu je např. u ČSTV. Ing. Marek s řešením souhlasí.
K bodu 18-Zpráva o činnosti a hospodaření Zdravotnické záchranné služby OK,
příspěvkové organizace za rok 2008, MUDr. Sumara požádal, zda by nemohlo být
součástí obdobné zprávy na příští rok (např. formou přehledné tabulky) zpracované
srovnání ekonomických výsledků za posledních 5 let se souhrnným výsledkem
v roce 2003, než došlo k restrukturalizaci organizací.
Se schválením náměstka hejtmana MUDr. Fischera budou tyto ekonomické
ukazatele Zastupitelstvu OK předloženy příští rok, spolu se zprávou o činnosti
a hospodaření Zdravotnické záchranné služby OK, která je každoročně předkládána.
K bodu 20 Legislativní iniciativa Olomouckého kraje - poplatky ve zdravotnictví
předložil Ing. Marek návrh na projednání sněmovního tisku č. 735.
Informaci ke sněmovnímu tisku č. 735 předkládá MUDr. Fischer v bodu Různé,
členům zastupitelstva byla tato informace zaslána dne 23. 6. 2009.
K bodu 20 Legislativní iniciativa Olomouckého kraje - poplatky ve zdravotnictví
Bc. Urbánek požádal o poskytnutí informace na červnovém zastupitelstvu, jak se
novela z. č. 48/1997 Sb., promítla do výběru poplatků.
Požadovanou informaci Bc. Urbánkovi zaslal MUDr. Fischer e-mailem dne
18. 6. 2009
K bodu 28 Různé Ing. Šmíd požádal, zda by nemohl být zajištěn dálkový přistup přes
internet k důvodovým zprávám a usnesením rady.
Dálkový přístup do systému EKUS byl klubu KSČM zajištěn - předseda klubu
RSDr. Nekl má dálkový přístup k důvodovým zprávám a usnesením rady umožněn
od 2. 6. 2009.
Ing. Martin Tesařík připomněl, že návrhy na úpravy, změny a doplnění usnesení,
navrženého v materiálu pro jednání zastupitelstva, předloženého zastupitelstvu dle
§ 7 odst. 4 jednacího řádu, se předkládají předsedajícímu písemně.

Schválení programu zasedání zastupitelstva
Ing. Tesařík: Pro zasedání se připravuje materiál „Poskytnutí účelové neinvestiční
dotace obcím Olomouckého kraje a Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého
kraje na odstraňování následků mimořádné události a krizové situace z června
2009“, který byl projednán na mimořádné schůzi rady před zasedáním zastupitelstva.
Tento bod s číslem 30.1. navrhuje zařadit za bod 1.
Dále je na stůl předložen materiál ze schůze rady, který je doplňující informací
k bodu 5.2. a týká se vývoje daňových příjmů. Stejně tak i významný projekt, který
bude doplněn k bodu 5.3.
Rovněž bude projednán dodatek č. 2 k účelovým dotacím obcí pod číslem 5.4.2. a
nová verze bodu 26.
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Program zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje:
1.
1.1.

Zahájení, volba pracovních komisí a ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého kraje a Hasičskému
záchrannému sboru Olomouckého kraje na odstraňování následků mimořádné

2.
3.
4.1.

události a krizové situace z června 2009
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad Moravou na řešení

4.2.
4.3.
4.4.

mimořádné situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Euroregionu Praděd
Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci SROP – dodatky ke smlouvám
Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro

4.5.

konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje (Klub

5.1.
5.1.1.
5.2.
5.3.
5.4.

českých turistů)
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny - DODATEK
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2009
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – Významné projekty Olomouckého kraje
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím

Olomouckého kraje
5.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
Olomouckého kraje – DODATEK
5.4.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního rozpočtu obcím
5.5.
5.5.1.
5.6.
6.

Olomouckého kraje – DODATEK č. 2
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádosti o dotace a půjčky
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádost o půjčku
Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádost města Kostelec na Hané
Vzdání se práva a prominutí pohledávky Odborného léčebného ústavu Paseka,

7.

Paseka 145, 783 97 Paseka, příspěvková organizace
Změna v zajištění dopravní obslužnosti kraje ve veřejné linkové dopravě zajišťované v

8.

závazku veřejné služby na linkách 780 252 a 780 255 od 1. 7. 2009
Upřesnění použití příspěvku na úhradu nákladů, souvisejících s provozem Vojenského

9.1.
9.2.
9.3.
9.3.1.
9.4.
9.5.
9.5.1.

újezdu Libavá – na opravu silnice III. třídy Velká Bystřice ve směru na Hlubočky
Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné převody nemovitého majetku - DODATEK
Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku
Majetkoprávní záležitosti – vzájemné bezúplatné převody nemovitého majetku -

10.
11.

DODATEK
Dodatek zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci
Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území Olomouckého

12.

kraje
Poskytnutí finančních příspěvků obcím na území Olomouckého kraje postižených
kalamitním přemnožením komárů
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13.

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje firmě Povodí Moravy,

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

s.p. na realizaci opatření ve vodní nádrži Plumlov
Cena hejtmana za práce ve prospěch osob se zdravotním postižením za rok 2008
Státní účelová dotace obcím pro oblast prevence kriminality na rok 2009
Návrhy projektů na realizaci v rámci programu Zdraví 21
Podpora protidrogové prevence pro rok 2009
Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy - žádost o příspěvek
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
Aktualizace Územně analytických podkladů pro území Olomouckého kraje 2009
Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova

22.
23.
24.

2008 - porušení rozpočtové kázně
Regionální letiště Přerov - Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště
Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů
Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého kraje na 2. pololetí roku

2009
25.
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje
25.1. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje - DODATEK
26.
Projednání žádosti občanského sdružení OLiVy o zamezení tvrdosti při porušení
27.

rozpočtové kázně
Návrh na ustavení pracovní skupiny destinačního řízení Výboru pro rozvoj cestovního

28.

ruchu
Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné situace

29.
30.

v oblasti vodohospodářské infrastruktury
Euroregion Praděd – žádost o členství Olomouckého kraje
Finanční příspěvky složkám integrovaného záchranného systému a obcím

31.
32.

Olomouckého kraje na rok 2009
Různé
Závěr

Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/1/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

1.1.

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého kraje a
Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na
odstraňování následků mimořádné události a krizové situace z
června 2009

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Než bude projednán samotný materiál, bude
členy zastupitelstva informovat o aktuální mimořádné krizové situaci v Olomouckém
kraji. V průběhu budou promítány fotografie z postižených lokalit. Jsou přizváni
konzultanti – starosta města Jeseník, náměstek krajského ředitele policie
Severomoravské kraje plk. Mgr. Tomáš Tuhý, náměstek ředitele Hasičského
záchranného sboru Ing. Kolářík.
Na území s rozšířenou působností Hranice došlo ke krizovému stavu díky bleskovým
záplavám, zaplaveno bylo 8 obcí, v průběhu noci spadlo několik desítek mm
srážkové vody. Bylo svoláno zasedání povodňové komise, na kterém se začala
přijímat opatření na pomoc městu Hranice. Město Jeseník bylo zodpovědné za
svolání povodňové komise města s rozšířenou působností Hranice. Situace
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vyžadovala nasazení jednotek sboru dobrovolných hasičů, Policie ČR, jednotek IZS,
i spolupráci s místní samosprávnou, občany.
ORP Hranice byla požádána o sepsání požadavků na pomoc, nyní běží druhá etapa,
- odstraňování zničených věcí, jejich odvoz atd. Na místech pracují psychologové,
dobrovolní hasiči, policie. Na místě je humanitární pomoc, vysoušeče. V tuto chvíli je
situace na Hranicku stabilizovaná.
Na Jesenicku bylo zasaženo 18 obcí, situace je nyní stabilizovaná, průběh prací je
realizován.
Mgr. Procházka – starosta města Jeseník: Na Jesenicku bylo povodněmi
postiženo 18 obcí, 2 osoby byly usmrceny, zachráněno celkem 66 osob, evakuováno
85 osob, v nouzovém ubytování je 10 osob. Ke včerejšímu dni bylo provedeno 152
zásahů, nasazených jednotek IZS celkem 65, z toho dobrovolných hasičů 60
jednotek, nasazených hasičů cca 460, z toho dobrovolných hasičů bylo 410.
V tuto chvíli se provádí práce na uvolňování komunikací, zajištění poškozených
komunikací a mostů, vyklízení objektů od nánosů, čerpání vody, čištění zdrojů vody,
nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, uvolňování a čištění koryt řek a
potoků.
Požadavek na první finanční vykrytí pro ORP Jeseník je ve výši 18,5 mil. Kč.
Dále informoval o tom, že každý den ráno a večer zasedá krizový štáb, je
zajišťována především logistika – distribuce techniky, lidí, pitné vody. V tuto chvíli je
k dispozici rovněž 66 vojáků. Pracuje se na zpřístupnění některých oblastí, spadlo do
dvou desítek lávek, mostků. Mosty spadly také na komunikacích II. a III. tříd, díky
tomu jsou tři místa odříznuta a nepřístupná – Javorník - Zálesí, části obce Stará
Červená Voda, část Bernartic - Buková.
Nejvíce postiženými obcemi jsou Bernartice, Skorošice, Žulová – Tomíkovice,
Kobylá, Velká Kraš, Javorník.
Co je však nyní také problémem je nevyžádaná pomoc. Je potřeba vnímat fakt, že
území není nijak rozsáhlé, je dopravně komplikované a při objemu techniky, která je
na místech k dispozici a počtu lidí, kteří se tam pohybují se efektivita nezvýší
příjezdem dalších lidí, ale právě naopak. Také některá humanitární pomoc se
obtížně zpracovává – např. dodávka 10 tis. ks mýdel – je problém s převzetím,
skladováním.
Plk. Tuhý - náměstek krajského ředitele policie Severomoravské kraje: Začínali
již na území Moravskoslezského kraje, na území Nového Jičína, poté se přesunuli na
Olomoucký kraj. Na Olomoucký kraj bylo nasazeno cca 200 uniformovaných
policistů, kteří se od počátku podíleli na evakuaci, záchranných pracích, ve všech
oblastech byl nasazen posttraumatický intervenční tým. Od počátku byla rovněž
snaha dostat do postižených oblastí policejní vrtulník, bohužel jejich nasazení
nakonec nebylo možné.
V Olomouckém kraji není zaznamenán ani jediný případ rabování. Je zesílen dohled
nad dopravou, významná je i pomoc celní správy, která byla nasazena do tzv.
součinnosti.
Dále informoval, že od 1. 1. 2010 bude zřízeno Krajské policejní ředitelství
v Olomouci, se sídlem v budově na ulici Kosmonautů.
Ing. Kolářík - náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru: Jednalo se o
bleskovou povodeň, nejdůležitější bylo zajistit záchranu a evakuaci osob
z postižených oblastí. Dostat se však do zaplavených oblastí bylo velmi složité, voda
zaplavila přístupové cesty, počasí znemožnilo využití armádních i policejních
vrtulníků k záchraně osob.
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V první fázi byly tedy prováděny záchranné a evakuační práce, v další fázi pak práce
likvidační, je důležité, aby do oblastí vjížděla pouze pomoc, která je vyžadována.
Reagují na požadavky z postižených oblastí, nasazují těžkou techniku na vrácení
vody do původních koryt. Dnešním dnem byla vyžádána pomoc Armády ČR,
požadavek na 100 lidí na provádění manuálních prací.
Ing. Tesařík: Bezpečnostní rada Olomouckého kraje dne 28. 6. 2009 rozhodla o
prodloužení stavu nebezpečí na území Olomouckého kraje do 15. 7. 2009. Důvodem
je snazší a bezplatné nasazení armády, možnost uložit právnickým i fyzickým
osobám nezbytné práce na likvidaci a odstraňování následků, potřebný je také čas
na sčítání a vyčíslení škod.
ORP Hranice – 7 jednotek sborů dobrovolných hasičů, 15 vojáků (obec Polom), 293
vysoušečů. Kontaktní osobou pro nabízení humanitární pomoci je paní Nedomová,
tel: 724 049 090.
ORP Jeseník – 21 jednotek sborů dobrovolných hasičů, 66 vojáků (požadavek na
dalších 100 vojáků), 300 vysoušečů.
Co se týká komunikací, mostů - na zasedání Bezpečnostní rady byl sestaven
pracovní tým, který se skládá ze zástupců armády, Správy silnic Olomouckého kraje,
zástupce dané obce, zástupce ORP Jeseník, tak aby zmapovali situace, stanovili
priority a navrhli řešení.
Bylo rozhodnuto také o využití a zprovoznění informačního systému formou SMS.
Uvedl, že je rovněž v kontaktu s premiérem ČR Janem Fischerem. Na jednání Vlády
ČR bylo rozhodnuto o vyčlenění částky 54 mil. Kč, z toho Olomoucký kraj dostal
12 mil. Kč.
Olomoucký kraj rovněž poskytne obcím Olomouckého kraje 5 mil. Kč účelovou
neinvestiční dotaci na odstranění škod vzniklých po těchto povodních na majetku
obcí a na majetku dalších právnických a fyzických osob, které nají sídlo v dané obci.
Dotace bude zejména použita na:
 refundace mezd jednotek sborů dobrovolných hasičů a dobrovolníků
 nákup PHM
 oprava techniky poškození při odstraňování následků mimořádné události
a krizové situace v Olomouckém kraji;
 odvoz naplavenin a suti na skládku
 pronájem kontejnerů
 úhrada nákladů spojených s nákupem čistících prostředků a desinfekce
 další výdaje spojené s odstraňováním následků mimořádné události a krizové
situace na území Olomouckého kraje
Peníze odejdou z účtu kraje ještě v průběhu dnešního dne, aby je příjemci mohli co
nejdříve začít využívat.
Navrhuje nové body usnesení:
- poděkování všem složkám integrovaného záchranného systému, starostům obcí a
dobrovolníkům za příkladnou spolupráci při řešení a likvidaci následků mimořádné
události a krizové situace v Olomouckém kraji
- poděkování Vládě České republiky za rychlé poskytnutí první finanční pomoci
postiženým územím Olomouckého kraje
RNDr. Kosatík: Navrhl, aby materiál byl projednán s pořadovým číslem 1.1. Jedná
se o účelovou neinvestiční dotaci na odstranění škod vzniklých po těchto povodních
na majetku obcí a na majetku dalších právnických a fyzických osob. Rozdělení
finančních prostředků nebylo jednoduché, základní sazba byla určena na 100 tis. Kč
pro postiženou obec. Pokud byla zaplavena celá, případně celá její místní část, kraj jí
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poskytne 200 tis. Kč. Nejvyšší částku 400 tis. Kč získá městys Hustopeče nad
Bečvou, který se vymyká svou velikostí a rozsahem poškození. Hasičský záchranný
sbor Olomouckého kraje dostane 700 tis. Kč.
RSDr. Nekl: Domnívá se, že by bylo vhodné část usnesení z tohoto projednaného
materiálu také směřovat k lidem, proto navrhl další bod usnesení - vyslovení hluboké
lítosti nad ztrátou lidských životů, které si vyžádaly povodně nejen v Olomouckém
kraji a vyjádření upřímné soustrasti všem pozůstalým.
Ing. Tesařík: S návrhem souhlasí. Dále uvedl, že MUDr. Fischer přišel s nápadem,
který je nyní realizován, a to je pomoc pro rodiny s dětmi, které byly postiženy
povodněmi, na využití rekreačního zařízení ve Vojtěchově, nyní je mapována potřeba
a zájem.
Zastupitelstvo hlasovalo o doplněném návrhu usnesení:
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
2.

3.

4.
5.

bere na vědomí důvodovou zprávu
schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím Olomouckého
kraje a Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje na
odstraňování následků mimořádné události a krizové situace dle
důvodové zprávy
vyslovuje poděkování všem složkám integrovaného záchranného
systému, starostům obcí a dobrovolníkům za příkladnou spolupráci při
řešení a likvidaci následků mimořádné události a krizové situace v
Olomouckém kraji
vyslovuje poděkování Vládě České republiky za rychlé poskytnutí první
finanční pomoci postiženým územím Olomouckého kraje
vyslovuje hlubokou lítost nad ztrátou lidských životů, které si vyžádaly
povodně nejen v Olomouckém kraji a vyjadřuje upřímnou soustrast všem
pozůstalým

Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík prohlásil hlasování za zmatečné (hejtman nehlasoval) a požádal
členy zastupitelstva o souhlas, že toto hlasování bude neplatné a provede se
hlasování nové.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo hlasovalo opětovně o návrhu usnesení:
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/2/2009.
Povodně postihly území Jesenicka a Hranicka, na jejichž území zahynuli tři
lidé.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh hejtmana uctilo minutou ticha
památku obětí záplav z minulého týdne.
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2.

Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/3/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Ing. Tesařík předal řízení zasedání zastupitelstva MUDr. Fischerovi, prvnímu
náměstkovi.

3.

Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. K základnímu materiálu je předložena na stůl
příloha, a to usnesení ze 14. schůze, která se konala 18. 6. 2009. Vyzval zastupitele
k dotazům.
RSDr. Nekl: K usnesení UR/12/63/2009 Různé – Změny ve struktuře výkonů
středních škol zřizovaných Olomouckým krajem od 1. 9. 2009 vznesl dotaz, co se
pod těmito změnami skrývá? Stejný dotaz položil k usnesení UR/14/33/2009 Rejstřík
škol a školských zařízení v působnosti Olomouckého kraje, kde v bodě 2 usnesení
rada souhlasí s provedením změn v rejstříku škol dle důvodové zprávy.
Ing. Sekanina: K usnesení UR/12/63/2009 uvedl, že Olomoucký kraj jako zřizovatel
středních škol vždy určuje strukturu otevíraných oborů a počty otevíraných tříd na
školách, které zřizuje. Tomu předchází jednání s řediteli škol, díky tomu nejsou
takové problémy s neuplatnitelností absolventů, protože se vychází z požadavků trhu
práce, z požadavků zaměstnavatelů. V průběhu přijímacího řízení může docházet
k návrhům změn, např. škola, která má přebytek přihlášených a určený počet tříd a
strukturu oborů, tak žádá o změnu. Změna je projednávána v poradních orgánech –
Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a Radě pro rozvoj lidských zdrojů.
V tomto případě se jednalo o Slovanské gymnázium Olomouc a Obchodní akademii
Mohelnice, došlo k povolení navýšení počtu tříd.
K usnesení UR/14/33/2009 uvedl, že se jedná o formální záležitost, např. když si
škola upravuje kapacitu školní jídelny, kapacitu oborů apod.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/4/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

4.1.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obci Ruda nad
Moravou na řešení mimořádné situace v oblasti vodohospodářské
infrastruktury

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Z důvodu nutnosti dořešení majetkoprávních
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záležitostí, které se oproti předpokladu značně časově protáhlo, došlo k posunu
vlastní realizace stavebních prací. Obec Ruda nad Moravou požádala Olomoucký
kraj o prodloužení termínu k dokončení stavby.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/5/2009.
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

4.2.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Euroregionu Praděd

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Ředitel sekretariátu Euroregionu Praděd požádal
o prodloužení termínu splatnosti půjčky o půl roku. Půjčka je ve výši 400 tis. Kč a
slouží na předfinancování Fondu mikroprojektů v rámci Euroregionu Praděd.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/6/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

4.3.

Grantová schémata Olomouckého kraje v rámci SROP – dodatky ke
smlouvám

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/7/2009.
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 6. Návrh byl přijat.

4.4.

Globální granty Olomouckého kraje v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – dodatky ke smlouvám

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/8/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
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4.5.

Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
Olomouckého kraje (Klub českých turistů)

z

rozpočtu

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/9/2009.
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

5.1.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/10/2009.
Přítomno 48, pro 40, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

5.1.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 - rozpočtové změny –
DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/11/2009.
Přítomno 48, pro 42, proti 0, zdržel se 1, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

5.2.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – plnění rozpočtu k 31. 5. 2009

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Saldo vlastních příjmů a vlastních výdajů
Olomouckého kraje (po konsolidaci) celkem činí 759 500 tis. Kč. Saldo příjmů a
výdajů Olomouckého kraje po konsolidaci celkem činí 1 294 047 tis. Kč.
K materiálu je rovněž předložena informace k vývoji daňových příjmů. V případě
stejného vývoje daňových příjmů do konce roku 2009 by propad daňových příjmů
činil 271 392 tis. Kč. Současný požadavek na dokrytí potřeb příspěvkových
organizací v sociální oblasti je 66 520 tis. Kč. Nekryté výdaje jsou v současné době
ve výši 337 912 tis. Kč. Díky úsporným opatřením I. a II. je k použití 385 543 056 Kč.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/12/2009.
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Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 5. Návrh byl přijat.

5.3.

Rozpočet Olomouckého
Olomouckého kraje

kraje

2009

–

Významné

projekty

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Zastupitelstvo Olomouckého kraje
schválilo dne 17. prosince 2008 částku 50 mil. Kč na realizaci Významných
projektů Olomouckého kraje.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dosud schválilo k realizaci celkem 69
projektů v celkové částce 50 mil. Kč. Schválené žádosti budou financovány
z rezervy Olomouckého kraje.
Materiál je doplněn o projekt pod č. 47 Ricardo – racing team, a to ve výši
100 tis. Kč.
Celková částka v základním materiálu tak bude zvýšena na
1 485 tis. Kč, promítne se do návrhu usnesení.
Bc. Horák: Projekt pod č. 29 SK Uničov nebyl podpořen, vnímá složitou
ekonomickou situaci kraje, avšak klub vyvinul poměrně velkou iniciativu, aby zajistil
prostředky ve výši 3 mil. Kč ze státního rozpočtu, 1 mil. Kč přispívá město Uničov.
Cílem projektu je oprava a rekonstrukce sociálního zázemí, které slouží dospělým,
mládeži, hrající nejvyšší mládežnické soutěže, atletické mládeži, dále všem
uničovským základním školám při hodinách tělesné výchovy a pravidelně
středoškolské mládeži z celého kraje při jejich hrách a soutěžích.
RNDr. Kosatík: V rámci Významných projektů jsou vždy poskytovány dva příspěvky,
jeden je určen pro ČSTV, druhý pro sokoly. Byly poskytnuty prostředky ve výši cca
3 mil. Kč a je na jejich uvážení a rozhodnutí, která jednota a z jakých důvodů má
získat krajské peníze.
MUDr. Chalánková: Uvedla, že projekt pod č. 45 Eva Kacanu byla v roce 2008
podpořena Olomouckým krajem, v tomto materiálu však není tato skutečnost ve
sloupci „Příspěvek OK 2008“ uvedena. Požádala o doplnění.
RNDr. Kosatík: Vysvětlil, že pokud se jedná o stejný projekt stejného žadatele,
finanční podpora je uváděna, pokud je stejný žadatel, ale ve dvou letech po sobě má
jiné projekty, sloupec zůstává prázdný, což však neznamená že paní Kacanu
nezískala podporu na jiný projekt v loňském roce.
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje předložený návrh realizace Významných projektů dle upravené
Přílohy č. 1 včetně příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v částce
1 485 000 Kč
3. ukládá Radě Olomouckého kraje zabezpečit finanční krytí významných
projektů dle bodu 2 usnesení v termínu do 30. 7. 2009
4. O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
5. T: 25. 9. 2009
6. ukládá podepsat smlouvy dle bodu 2 usnesení
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O: RNDr. Ivan Kosatík, náměstek hejtmana
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/13/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

5.4.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/14/2009.
Přítomno 48, pro 41, proti 0, zdržel se 0, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

5.4.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/15/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.4.2. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – účelové dotace ze státního
rozpočtu obcím Olomouckého kraje – DODATEK č. 2
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/16/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.5.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádosti o dotace a půjčky
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Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Požádal o úpravu usnesení, kdy v bodě 2
bude vyškrtnuto neposkytnutí půjčky obci Bílá Voda. Je řešeno v doplňujícím
materiálu 5.5.1.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. neschvaluje poskytnutí dotací městu Šternberk, obcím Zámrsky, Křtomil,
Suchonice, a Univerzitě Palackého dle důvodové zprávy
3. schvaluje poskytnutí dotace obci Jesenec ve výši 25 000 Kč dle důvodové
zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/17/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

5.5.1. Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádost o půjčku
Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. V případě obce Bílá Voda se jedná o velký
projekt, ze začátku nebyla jistota, že bude podpořen v rámci česko-polské
spolupráce. Vzhledem k tomu, že společný projekt s poským partnerem byl již
schválen k financování, rada se rozhodla rovněž projekt podpořit. Jedná se o půjčku
na nákup hasičského vozidla.
Josef Sobotík: Je starostou obce Dubicko, které bude rovněž poskytnuta bezúročná
půjčka, proto se u tohoto bodu zdrží hlasování.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/18/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

5.6.

Rozpočet Olomouckého kraje 2009 – žádost města Kostelec na
Hané

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Město Kostelec na Hané žádá Olomoucký
kraj o poskytnutí finanční výpomoci ve výši 10 500 000,- Kč na realizaci akce
„cyklostezka Kostelec na Hané – Prostějov“.
V roce 2007 města Kostelec na Hané a Prostějov zahájila přípravy na vybudování
cyklistické stezky propojující obě města. Město Kostelec na Hané získalo pro rok
2009 dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 13 500 000,- Kč
s podmínkou, že akce musí být v tomto roce realizována a profinancována. Při
financování akce chtělo město využít i dotaci z Regionálního operačního programu
Olomouckého kraje, která by pokryla zbývající část nákladů akce. Čerpání této
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dotace je ovšem plánováno až na rok 2010. Za této situace nemá město finanční
prostředky na spolufinancování akce a bude muset dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury odmítnout. Celková délka plánované cyklostezky je cca 5 km.
Mgr. Mačák: Jedná se o velmi významnou cyklostezku, a to především z důvodu
bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména pak cyklistů, na této trase se
stalo několik tragických nehod.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/19/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

6.

Vzdání se práva a prominutí pohledávky Odborného léčebného
ústavu Paseka, Paseka 145, 783 97 Paseka, příspěvková organizace

Úvodní slovo přednesl MUDr. FIscher. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/20/2009.
Přítomno 48, pro 43, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

7.

Změna v zajištění dopravní obslužnosti kraje ve veřejné linkové
dopravě zajišťované v závazku veřejné služby na linkách 780 252 a
780 255 od 1. 7. 2009

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák. Obecní podnik služeb, spol. s r.o. převede
licenci na provozování pravidelných vnitrostátních autobusových linek číslo 780 252
a 780 255 včetně odkupu autobusů na společnost FTL-First Transport Lines, a.s.,
a to k datu 1. 7. 2009.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/21/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

8.

Upřesnění použití příspěvku na úhradu nákladů, souvisejících s
provozem Vojenského újezdu Libavá – na opravu silnice III. třídy
Velká Bystřice ve směru na Hlubočky

Úvodní slovo přednesl Mgr. Mačák.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/22/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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9.1.

Majetkoprávní záležitosti – odprodej nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/23/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.2.

Majetkoprávní záležitosti – odkoupení nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/24/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.3.

Majetkoprávní
majetku

záležitosti – bezúplatné

převody nemovitého

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/25/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

9.3.1. Majetkoprávní záležitosti – bezúplatné
majetku – DODATEK

převody nemovitého

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/26/2009.
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Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.4.

Majetkoprávní záležitosti – bezúplatná nabytí nemovitého majetku

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/27/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.5.

Majetkoprávní záležitosti
nemovitého majetku

–

vzájemné

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/28/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

9.5.1. Majetkoprávní záležitosti – vzájemné
nemovitého majetku – DODATEK

bezúplatné

převody

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/29/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

10.

Dodatek zřizovací listiny Vlastivědného muzea v Olomouci

Úvodní slovo přednesl Mgr. Rašťák.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/30/2009.
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Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

Ing. Tesařík vyhlásil přestávku na oběd. Přestávka trvala od 12:00 – 12:45 hod.
Zasedání řídí opět Ing. Tesařík.

11.

Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích na území
Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Finanční prostředky na vyplácení této tradiční
podpory lesnímu hospodářství jsou ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na
rok 2009 vyčleněny ve výši 19 500 000,- Kč. K projednání a rozhodnutí je
předkládána v roce 2009 v pořadí druhá část zaregistrovaných žádostí. Výše návrhu
odboru na poskytnutí příspěvků je 3 294 499,- Kč. Příspěvky jsou poskytovány
zpětně, po splnění předmětu příspěvku.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/31/2009.
Přítomno 47, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

12.

Poskytnutí finančních příspěvků obcím na území Olomouckého
kraje postižených kalamitním přemnožením komárů

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Byly předloženy celkem 4 žádosti, a to obcí
Střeň, Náklo, Příkazy a města Litovel, na jejichž území byl výskyt komárů Krajskou
hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci označen jako
kalamitní.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/32/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

13.

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje
firmě Povodí Moravy, s.p. na realizaci opatření ve vodní nádrži
Plumlov

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Firma Povodí Moravy, s.p. požádala Olomoucký
kraj o finanční spoluúčast ve výši 3 mil. Kč na realizaci celoplošné aplikace látky
potlačující vývoj sinic do vodní nádrže Plumlov.
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Na základě zkušeností s použitím a dosaženými výsledky při ošetření vodních ploch
byla v roce 2007 dohodnuta celoplošná aplikace látky potlačující vývoj sinic do vodní
nádrže Plumlov, a to přípravku PAX 18. Aplikace tohoto přípravku byla
jednoznačným přínosem ke zlepšení kvality vody a umožnění rekreačního využití
nádrže. Náklady na aplikace přípravku PAX 18 byly v letech 2007 a 2008 vždy plně
hrazeny správcem vodní nádrže firmou Povodí Moravy, s.p.
Na základě zájmu obcí v okolí nádrže, Města Prostějova a Olomouckého kraje, na
umožnění rekreačního využití nádrže po co nejdelší dobu letní sezony a na základě
pozitivních výsledků aplikace v předchozích letech připravovala firma Povodí Moravy,
s.p. aplikaci přípravku PAX 18 i v roce 2009.
Teprve v průběhu tohoto roku však její zřizovatel Ministerstvo zemědělství ČR
zásadním způsobem snížil výši příspěvku poskytovaného na krytí jejich provozních
nákladů pro rok 2009. Z provozních nákladů firmy byly hrazeny aplikace přípravku
v předchozích letech.
Vzhledem k této skutečnosti požádala firma Povodí Moravy, s.p. Olomoucký kraj o
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3 mil. Kč na úhradu části nákladů spojených
s aplikací přípravku PAX 18 v roce 2009, to je 50 % celkových předpokládaných
nákladů.
Při projednávání tohoto požadavku bylo dohodnuto, že se na poskytnutí
požadovaného příspěvku bude ve výši 1,5 mil. Kč podílet rovněž město Prostějov.
Na základě této dohody se tedy původně požadovaná výše příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje na úhradu části nákladů spojených s aplikací přípravku PAX 18
v roce 2009 snížila na částku 1,5 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/33/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

14.

Cena hejtmana za práce ve prospěch osob se zdravotním
postižením za rok 2008

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Kubjátové, úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.
Dne 17. 9. 2004 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo Řád pro udělování ceny
hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.
Cenu uděluje hejtman po projednání v Pracovní skupině k problematice Krajského
plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením a po schválení
Zastupitelstvem Olomouckého kraje.
Rada Olomouckého kraje na svém jednání projednala předložené návrhy a vyjádřila
souhlas s udělením ceny za rok 2008 Mgr. Otovi Panskému.
Mgr. Oto Panský, předseda Oblastní unie neslyšících Olomouc byl navržen
Mgr. Strnadovou, předsedkyní legislativní komise při Asociaci organizace
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/34/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
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Ing. Tesařík předal řízení zasedání zastupitelstva MUDr. Fischerovi, prvnímu
náměstkovi.

15.

Státní účelová dotace obcím pro oblast prevence kriminality na rok
2009

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Kubjátové, úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.
Finanční prostředky, které jsou pro účely tohoto dotačního řízení vyčleněny ve
státním rozpočtu dosahují celkové výše 1.987.000,- Kč, přičemž částka
1.700.000,- Kč je určena na investiční projekty a 287.000,- Kč na neinvestiční
projekty. Vyhodnocení dotačního programu bylo provedeno v souladu se Zásadami
pro poskytování finančních prostředků v rámci krajského programu prevence
kriminality „Rozvoj opatření prevence kriminality na místní úrovni – 2009“ a Zásadami
Ministerstva vnitra ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na výdaje
realizované v rámci Krajského programu prevence kriminality v roce 2009.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda body 15 a 17 byly projednány v Komisi pro prevenci
kriminality?
Bc. Poláček – manažer prevence kriminality Olomouckého kraje: Komise pro
prevenci kriminality a drogových závislostí bod 15 ani 17 neprojednala, a to z toho
důvodu, že v době, kdy se rozhodovalo o těchto finančních prostředcích, tak
příslušná komise nebyla organizačně zřízena.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, kdy byla první schůze této komise?
Bc. Poláček – manažer prevence kriminality Olomouckého kraje: První schůze
se konala 26. 3. 2009. O předkládaném materiálu se rozhodovalo v hodnotící komisi,
která byla pověřena radou k hodnocení žádostí, a to již v únoru 2009.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/35/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

16.

Návrhy projektů na realizaci v rámci programu Zdraví 21

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Program Zdraví 21 vytvořila Světová
zdravotnická organizace (WHO). Vláda České republiky se k tomuto programu
přihlásila v roce 2002.
Dne 17. 3. 2004 Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo „Program podpory
zdraví obyvatel Olomouckého kraje – Zdraví 21“ dle návrhu Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Vzhledem k restrukturalizaci hygienické služby v průběhu roku 2008 došlo
k dočasnému omezení a pozastavení preventivně – výchovných akcí, pořádaných
přímo Krajskou hygienickou stanicí. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje
19

se sídlem v Olomouci proto prozatím nemůže být příjemcem příspěvku z rozpočtu
Olomouckého kraje v rámci podpory Zdraví 21 na rok 2009.
Odbor zdravotnictví společně s Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se
sídlem v Olomouci doporučuje jako příjemce příspěvku z rozpočtu Olomouckého
kraje v rámci podpory Zdraví 21 na rok 2009 Pedagogickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci, katedru Antropologie a zdravovědy.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje dne 17. 12. 2008 schválilo v rozpočtu
Olomouckého kraje příspěvek na Program Zdraví 21 na rok 2009 v celkové výši
850 000,- Kč. Je navrhováno z této částky poskytnout Univerzitě Palackého –
Pedagogické fakultě, katedře antropologie a zdravovědy částku ve výši 280 000,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s projekty.
MUDr. Sumara: Program má především preventivní, edukační a zdravotně-výchovný
charakter pro mladé generace. Šetří do budoucna nemalé finanční prostředky na
léčebnou péči. Poděkoval radě kraje, že se jí podařilo najít jiného ekonomického
garanta, vyjádřil materiálu nejen svou podporu, ale i podporu celého klubu. Za tímto
způsobem využití krajských peněz stojí a věří, že se podaří proinvestovat celou
částku, která byla na tento program pro rok 2009 vyčleněna.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/36/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

17.

Podpora protidrogové prevence pro rok 2009

Úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer. Pro tuto oblast je vyčleněna částka
2,7 mil. Kč. Je zapotřebí jmenovat hodnotitele pro formální náležitosti a hodnotící
komisi, návrh je součástí důvodové zprávy.
MUDr. Fischer vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/37/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

Zasedání řídí opět Ing. Tesařík.

18.

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy - žádost o příspěvek

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Regionální agentura pro rozvoj Střední
Moravy byla založena Sdružením obcí Střední Moravy a městem Olomouc. Ředitel
agentury se obrátil na Olomoucký kraj s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 2 000 000,- Kč ročně na každý kalendářní rok 2009 až 2012. Účelem je
poskytování poradenství obcím Olomouckého kraje k přípravě a realizaci projektů
s podporou z dotačních zdrojů ČR a EU.
Martin Novotný: Statutární město Olomouc jako jeden ze zřizovatelů nehraje roli
toho, kdo prostředky čerpá, ale podporuje činnost agentury ve prospěch malých
obcí.
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Ing. Marek: V důvodové zprávě je uvedeno, že „úspěšnost obcí v žádostech o
dotace a návratnost prostředků do Fondu bude známá nejdříve v polovině roku
2009.“ Požádal tedy o informaci, jaká byla úspěšnost těchto podaných projektů. Je
nutné mít zpětnou vazbu o tom, zda 2 mil. Kč byly vynaloženy skutečně účelně.
V okamžiku, kdy to tedy bude známo, požádal o zaslání informace o tom, jak byly
prostředky vynaloženy, jaký podíl projektů byl přijat, jaká byla úspěšnost, apod.
RNDr. Kosatík: Bude zjištěno a zasláno.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/38/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

19.

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. V ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu je krajskému úřadu stanovena
povinnost, aby nejpozději do 2 let po vydání zásad územního rozvoje nebo jejich
poslední aktualizace předložil zprávu o jejich uplatňování v uplynulém období.
Dosavadní postup přípravy dává předpoklady, aby návrh aktualizace Zásad
územního rozvoje Olomouckého kraje byl zpracován a připraven pro projednání do
konce roku 2009, resp. počátkem roku 2010.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/39/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

20.

Aktualizace
Územně
analytických
Olomouckého kraje 2009

podkladů

pro

území

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Územně analytické podklady jsou územně
plánovacím podkladem a slouží k vyhodnocení stavu a vývoje území a k možnosti
ověření jeho využívání. Jsou výchozím podkladem pro pořizování politiky územního
rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejich změn a také pro poskytování
územně plánovacích informací na úrovni krajského úřadu.
Podle stavebního zákona je krajskému úřadu uložena povinnost Územně analytické
podklady pořídit, průběžně aktualizovat a provést každé dva roky jejich úplnou
aktualizaci.
Ing. Marek: Vznesl dotaz, zda se v rámci těchto podkladů, případně jiných územně
plánovacích dokumentů blíží definitivní vyřešení obchvatu Olomouce, na trase
Šternberk – Ostrava – Přerov?

21

Ing. Horák: Obecně je to předmětem aktualizace Zásad územního rozvoje, zásadní
pro aktualizaci bude záležitost Křelova, tzn. trasování, kde je požadavek ze strany
Ředitelství silnic a dálnic opětovně přehodnotit trasování obchvatu kolem Křelova. Ve
stávajících zásadách územního rozvoje je již trasování navrženo.
Ing. Pruknerová – vedoucí odboru strategického rozvoje kraje: Uvedla, že se
čeká na schválení změny územního plánu města Olomouce. Je již navržena
vzdálenější varianta obchvatu od města Olomouce - východní tangenta, blíž k obci
Bystrovany.
Martin Novotný: Územně plánovací roviny tohoto problému jsou v tuto chvíli už
druhotné, podstatnější se jeví to, že v plánu příslušné státní instituce financující tyto
stavby je tato stavba až v roce 2017, snahou je urychlit tuto stavbu. Domnívá se, že
v územním plánu města Olomouce, i v tom nižším, tedy městském, je již schváleno.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/40/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

21.

Plnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova 2008 - porušení rozpočtové kázně

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Kontrolou Závěrečné zprávy o ukončení
realizace projektu bylo zjištěno, že byly porušeny podmínky Smlouvy o poskytnutí
dotace POV 2008. Příjemce zaúčtoval částku ve výši 40 000 Kč na pořízení a
zpracování dvou vydání zpravodaje „Mikroregion Moštěnka“, určený pro jednotlivé
členské obce mikroregionu, do investičních výdajů, přestože mají charakter
neinvestičního výdaje.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/41/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

22.

Regionální letiště Přerov - Memorandum o spolupráci při rozvoji a
provozu letiště

Úvodní slovo přednesl RNDr. Kosatík. Již v roce 2007 deklarovali Olomoucký kraj
společně se Zlínským krajem a statutárním městem Přerov společný zájem na
zachování vojenské letecké základny Přerov a vybudování regionálního letiště
Přerov se smíšeným vojensko-civilním provozem. Deklarace o spolupráci byla
podepsána dne 25. 4. 2007. Následně byla uskutečněna řada společných kroků,
které mimo jiné vedly k rozhodnutí vlády ČR č. 1196 ze dne 22. října 2007 o
zachování vojenské základny se smíšeným provozem. Následně Olomoucký kraj,
Zlínský kraj a město Přerov založili společnost Regionální letiště Přerov a.s.
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Byl odeslán podnikatelský plán, který byl projednán na úrovni rad těchto tří stran, do
Bruselu, jedná se o dokument, jehož přijetí evropskou komisí je podmíněno možným
čerpáním rozsahu 500-600 mil. Kč z Regionálního operačního programu Střední
Morava. Než bude tato výrazná finanční podpora získána, je nutné aby tyto tři strany
zajistily financování tohoto projektu a akciové společnosti.
Z důvodu zajištění financování rozvoje a provozu letiště Přerov je navrhováno uzavřít
se společností Regionální letiště Přerov a.s. Memorandum o spolupráci při rozvoji a
provozu letiště Přerov, které bude přesně specifikovat činnosti spojené s rozvojem a
provozem letiště Přerov a bude tím upravena oblast financování s ohledem na
možnou veřejnou podporu.
Prof. Mezihorák: Uvedl, že Memorandum se neuzavírá, memorandum se vyhlašuje,
proklamuje atd. Doporučuje tedy v bodě 2 návrhu usnesení vypustit slovo uzavření a
upravit na „schvaluje Memorandum….“
Zastupitelstvo hlasovalo o upraveném usnesení.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1. bere na vědomí důvodovou zprávu
2. schvaluje Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště Přerov se
společností Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov, Trávník
1117/30, PSČ 75002, IČ: 28572971 dle Přílohy č. 1 důvodové zprávy
3. stanovuje rozvoj letiště Přerov předmětem veřejného hospodářského
zájmu Olomouckého kraje
4. stanovuje závazek veřejné služby na letišti Přerov v rozsahu dle Přílohy č.
2 důvodové zprávy
5. pověřuje společnost Regionální letiště Přerov a.s. se sídlem Přerov,
Trávník 1117/30, PSČ 750 02, IČ: 28572971, naplňovat závazek veřejné
služby v rozsahu dle Přílohy č. 2 důvodové zprávy
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/42/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

23.

Projekty Olomouckého kraje spolufinancované z evropských fondů

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Na jednání Rady Olomouckého kraje dne
19. 3. 2009 byl předložen přehled všech projektů Olomouckého kraje,
spolufinancovaných nebo připravovaných ke spolufinancování z evropských fondů.
Tento přehled projektů byl členěn do tří skupin – realizované projekty, podané
projekty a připravované projekty. Rada kraje jmenovala pracovní skupinu pro
posouzení připravovaných projektů. Na jednání pracovní skupiny byly jednotlivé
připravované projekty posuzovány především z pohledu účelnosti a uplatnitelnosti do
jednotlivých dotačních programů ve vazbě na priority kraje. Následně byly ještě
všechny připravované projekty dle doporučení pracovní skupiny prověřeny
odpovědnými náměstky hejtmana z hlediska koncepčního rozvoje a priorit.
Dle platné směrnice Olomouckého kraje č. 2/2007 O projektovém řízení
Olomouckého kraje je nutno schválit financování přípravy projektů k podání žádosti
o spolufinancování z evropských fondů a financování realizace přijatých projektů
Zastupitelstvem Olomouckého kraje. Některé projekty zařazené v přehledu
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připravovaných a realizovaných projektů tímto schválením dosud neprošly.
Ing. Tesařík informoval členy zastupitelstva, že se zítra v Novém Jičíně setká
předseda vlády Jan Fischer s hejtmany povodněmi postižených oblastí. Společně
s premiérem se schůzky zúčastní také ministr financí, ministr dopravy a ministr pro
místní rozvoj.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/43/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

24.

Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Olomouckého
kraje na 2. pololetí roku 2009

Úvodní slovo přednesl Ing. Šmíd. Jednací řád výborů Zastupitelstva Olomouckého
kraje ukládá výborům sestavit 2x ročně plán činnosti. Nyní je tedy předkládán plán
na 2. pololetí roku 2009 s tím, že dává podnět na zvážení pro další období, zda by
nebylo možné plán předkládat pouze 1x za rok.
Ing. Tesařík: Předsedové výborů jsou přítomni, ponechává na zvážení a přijetí
doporučení k návrhu.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/44/2009.
Přítomno 48, pro 44, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

25.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/45/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

25.1.

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje –
DODATEK

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Vyzval zastupitele k dotazům.
K projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/46/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.
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26.

Projednání žádosti občanského sdružení OLiVy o zamezení tvrdosti
při porušení rozpočtové kázně

Vzhledem k nepřítomnosti Mgr. Kubjátové, úvodní slovo přednesl MUDr. Fischer.
Na stůl je předložena nová verze tohoto materiálu.
Při kontrole vyúčtování finančního příspěvku bylo zjištěno neoprávněné použití
peněžních prostředků ve výši 187 251 Kč. Uvedená částka byla použita v rozporu se
Smlouvou o poskytnutí příspěvku, kdy část příspěvku byla použita na lektorné,
mzdové náklady a náklady na telefon.
I když finanční prostředky, které příjemce získal v rámci Významných projektů od
Olomouckého kraje, nebyly použity v souladu s uzavřenou Smlouvou, nedošlo
k jejich zneužití, ale byly použity pro realizaci samotného projektu.
Občanské sdružení OLiVy, o.s. je organizací, která mnoho činností vykonává na
dobrovolnické bázi, a neprominutí odvodu by pro ni s největší pravděpodobností
znamenalo ukončení činnosti. Činnost organizace je pro Olomoucký kraj však
důležitá nejen z důvodu, že pod jejím vedením došlo ke sjednocení aktivit
mateřských center v Olomouckém kraji, ale je také významným prvkem v oblasti
rodinné politiky.
Ing. Marek: V dopise statutární zástupkyně příjemce je uvedeno, že k pochybení
došlo tak, že si sdružení smlouvu nepřečetlo řádně a na tuto skutečnost přišlo až při
vyúčtování projektu. Nebylo by dobré dávat usneseními zastupitelstva signál, že
všichni, kdo přijímají tyto projekty, nemusí smlouvu moc číst, protože když prostředky
použijí na něco, co je v rámci projektu, tak z toho nebude žádný problém.
Doporučuje do budoucna zvážit, jak takové situace řešit a jak se takových situací
vyvarovat.
Ing. Tesařík: Je nutné najít mechanismus, kdy bude jednoznačně ve smlouvě
vymezeno, na co jsou peníze účelově určeny, v případě porušení, budou prostředky
vráceny. Proto je materiál předkládán zastupitelstvu, aby posoudilo míru
odpovědnosti příjemce a zda si zaslouží, aby jejich žádosti bylo vyhověno či nikoliv.
RNDr. Kosatík: Jedná se o významný projekt, ve chvíli kdy byl schvalován
zastupitelstvem tak tam ta možnost čerpání na mzdy v jednotlivých mateřských
centrech byla. Posléze však, když jednotlivé smlouvy o významných projektech
projednává rada a jednotlivé odbory úřadu dávají různá doporučení, tak do té vlastní
smlouvy se dané ustanovení nedostalo. Sdružení si neporovnalo to, jaký podali
projekt, s tím, jakou podepsali smlouvu.
Organizaci byla schválena dotace z Evropského sociálního fondu ve výši 5 mil. Kč.
V případě, že by organizace byla nucena zaplatit výši povinného odvodu za porušení
rozpočtové kázně, nemohla by svůj projekt realizovat. Důvodem by byla skutečnost,
že by organizace nemohla naplnit podmínku týkající se bezdlužnosti.
Mgr. Mačák: Uvedl, že v tomto případě se dá zmírnění tvrdosti akceptovat a návrh
podpoří.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/47/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
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27.

Návrh na ustavení pracovní skupiny destinačního řízení Výboru pro
rozvoj cestovního ruchu

Úvodní slovo přednesl Ing. Mikulec. Zastupitelstvo Olomouckého kraje na návrh
Komise pro rozvoj cestovního ruchu schválilo „Projekt organizace cestovního ruchu
(destinačního managementu) Olomouckého kraje“.
Projekt si kladl za cíl navrhnout optimální formu řízení cestovního ruchu
v Olomouckém kraji. Výstupem daného projektu bylo vytvoření účinné řídící a
koordinační struktury s regionální působností v oblasti cestovního ruchu. Vzniklo
sdružení Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu iniciované Olomouckým
krajem a vstup Olomouckého kraje do již fungujícího sdružení Jeseníky – Sdružení
cestovního ruchu v roce 2006. Tyto dvě organizace v současné době zabezpečují
roli organizací, které řídí a koordinují rozvoj cestovní ruchu v turistických regionech
Střední Morava a Jeseníky v duchu Programu rozvoje cestovního ruchu
v Olomouckém kraji.
Jako hlavní řídící struktura destinačního řízení byla v Projektu navržena užší
pracovní skupina v rámci Komise pro rozvoj cestovního ruchu, která by se zabývala
koordinací destinačního řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji. Tato pracovní
skupina by měla mít 7 členů jejíž složení je součástí důvodové zprávy.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/48/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

28.

Poskytnutí účelové finanční dotace obcím na řešení mimořádné
situace v oblasti vodohospodářské infrastruktury

Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Jedná se o žádost obce Černá Voda o dotaci na
opravu vodojemu, obce Jindřichov (okr. Šumperk) na výměnu technologie na
úpravně vody Nové Losiny a žádost obce Lobodice na opravu ochranné zdi v korytě
Mlýnského náhonu.
Ve schváleném rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2009 byly na tento účel
vyčleněny finanční prostředky ve výši 7 mil. Kč.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/49/2009.
Přítomno 48, pro 45, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

29.

Euroregion Praděd – žádost o členství Olomouckého kraje
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Úvodní slovo přednesl Ing. Horák. Dle Statutu Euroregionu Praděd se roční členský
příspěvek v případě Olomouckého kraje stanoví počtem okresů jako členů sdružení
a počtem okresů, které se mohou účastnit dotačních programů přeshraniční
spolupráce v rámci Euroregionu Praděd.
Členy sdružení jsou obce okresu Jeseník, výše ročního příspěvku pro tento okres je
navržena na 150 000,- Kč.
Okresy, které se mohou účastnit dotačních programů přeshraniční spolupráce, jsou
Olomouc, Prostějov a Přerov, výše ročního příspěvku je navržena na 70 000,- Kč na
jeden okres.
Celková výše členského příspěvku by v případě členství Olomouckého kraje tedy
činila 360 000,- Kč za 1 rok.
Olomoucký kraj je od roku 2005 mimořádným členem Euroregionu Pomezí Čech,
Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis. Výše ročního členského příspěvku činí
70 000,- Kč a to za 1 okres - Šumperk, který se účastní dotačních programů
přeshraniční spolupráce.
Z důvodů sjednocení výše příspěvků v rámci obou euroregionů, doporučuje
předkladatel stanovit výši ročního příspěvku pro Euroregion Praděd ve výši 70 tis. Kč
za jeden okres, celkem 280 tis. Kč ročně.
Ing. Muroň: Uvedl, že ve Statutu Euroregionu Praděd, § 2, odst. 3 je uvedeno, že
„Sdružení podporuje uzavírání a naplňování mezinárodních smluv mezi Českou
republikou a Polskou republikou. Zvláště podporuje rozvoj aktivit na základě
partnerských smluv a kontaktů mezinárodní spolupráce v prostředí občanských
aktivit, škol a školských zařízení, kulturních a sportovních organizací“. Vznesl dotaz,
jaká je tedy úloha okresů Olomouc, Prostějov, Přerov?
Ing. Horák: Příhraniční pásmo je širší než pouze okresy. Evropská unie říká, že
příhraniční pásmo se týká celého území kraje, je ale rozděleno, z kterého regionu
kdo může čerpat.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/50/2009.
Přítomno 48, pro 47, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.

30.

Finanční příspěvky složkám integrovaného záchranného systému
a obcím Olomouckého kraje na rok 2009

Úvodní slovo přednesl Ing. Tesařík. Schválenou položkou pro letošní rok jsou
nespecifikované rezervy ve výši 10 mil. Kč. Jedná se o rezervu Olomouckého kraje
pro případ odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací.
V průběhu roku jsou z této rezervy uvolňovány finanční prostředky pro potřeby obcí
Olomouckého kraje na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových
situací. Žádosti jsou rozděleny do čtyř oblastí:
 žádosti obcí Olomouckého kraje
 žádosti obcí Olomouckého kraje – na odstranění následků mimořádné
události
 žádosti složek integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje
 čerpání rozpočtu § 5273, pol. 5901 UZ 09 nespecifikované rezervy
Co se týká žádosti obcí – žádosti podala obec Jindřichov, požadavek bude vykryt ve
výši 190 tis. Kč.
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Žádost obce na odstranění následků mimořádné události podala obec Hrdibořice,
která však není podpořena.
Co se týká složek IZS:
- Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje požádalo o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 2 mil. Kč – požadavek bude vykryt ve výši 1 mil. Kč.
- Česká republika – Hasičský záchranný sbor OK požádal o příspěvek ve výši
3 250 tis. Kč, je navrženo, že v případě, že do listopadu 2009 nebude čerpána
částka na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací
v Olomouckém kraji, bude uvolněna částka ve výši 1,5 mil. Kč
- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kaje požádala o příspěvek ve výši
3,5 mil. Kč, je navrženo že v případě, že do listopadu 2009 nebude čerpána částka
na odstraňování následků mimořádných událostí nebo krizových situací
v Olomouckém kraji, bude uvolněna částka ve výši 1,5 mil. Kč
- Oblastní spolek ČČK Olomouc požádal o příspěvek ve výši 155 tis. Kč, který byl
podpořen.
Ing. Tesařík vyzval zastupitele k dotazům. K projednávanému materiálu nebyly
vzneseny žádné připomínky ani dotazy.
Zastupitelstvo schválilo usnesení UZ/6/51/2009.
Přítomno 48, pro 46, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.

31.

Různé

Tesařík: Prvním písemným materiálem do bodu Různé je již avizovaná Informace
dle návrhu Ing. Marka ke sněmovnímu tisku č. 735 – regulační poplatky ve
zdravotnictví. Jedná se o vyřízený dotaz z minulého zasedání zastupitelstva.
RSDr. Nekl: Uvedl, že zřejmě všichni zastupitelé obdrželi e-mail – žádost
zaměstnanců Střední školy elektroenergetické v Přerově. V roce 2006 Zastupitelstvo
Olomouckého kraje schválilo sloučení této školy se Střední školou elektrotechnickou
v Lipníku nad Bečvou. Na dnešním zasedání chtěli zaměstnanci školy v Přerově
vystoupit, ale vedením školy byli varováni, že pokud se tak stane, mohlo by to mít
určité následky na jejich pracovní zařazení a další působení na škole.
Byl požádán, aby na zasedání přednesl jejich stanovisko a vznesl dotaz, zda-li se tím
Rada Olomouckého kraje zabývala a jaké je možné východisko z této situace?
RSDr. Nekl přednesl stanovisko zaměstnanců školy v Přerově:
„Vím, že problém, na který chci upozornit, se Vám zdá ve světle posledních událostí
marginální, nicméně pro nás, učitele i provozní zaměstnance odloučeného
pracoviště v Přerově mimořádně závažný.
V roce 2006 Vaši předchůdci odhlasovali sloučení dvou odborných škol vyučujících
elektro obory a za sídlo nově vzniklého subjektu určili město Lipník nad Bečvou.
Jsme přesvědčeni, že uplynulé tři roky prokázaly neživotaschopnost tohoto projektu.
Škole rapidně ubývá žáků, klesá počet vyučujících, mizí povědomí v pedagogické i
rodičovské veřejnosti.
Na naše opakující se dotazy neustále slýcháme stejnou argumentaci. Jsou nám
vypočítávány poradní orgány kraje, které toto sloučení doporučily, aniž by se
kterýkoli člen s reálnou situací byl ochoten seznámit. Neustále je nám předkládána
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demografická křivka, která je stejná bez ohledu na to, bude-li sídlem školy Přerov
nebo Lipník.
Nepřijímáme ani argumentaci o zmatení veřejnosti, poněvadž škola od roku 1989
svůj název byť v souvislosti s legislativními změnami, měnila již pětkrát.
Naše argumenty jsou však ignorovány. Nelze popřít, že Přerov je podstatně lépe
dopravně dostupnější než Lipník, škola má veškeré potřebné vybavení pro
teoretickou i praktickou výuku oboru silnoproud i slaboproud, včetně
nepřemístitelného praktického pracoviště, tzv. polygonu.
Je na tom Olomoucký kraj opravdu finančně tak dobře, aby se z jeho rozpočtu
sanovalo vybudování dílen, které i po náročné přestavbě nebudou na úrovni dílen
přerovských?
Je nesmírně jednoduché něco rozbít, zrušit a bude velmi obtížné v budoucnu školu
produkující pracovníky nesmírně žádané trhem práce obnovit.
Nežádáme rozdělení škol, nežádáme zrušení jakéhokoliv pracoviště, žádáme,
abyste vzali v potaz kritickou situaci přerovského pracoviště a změnou sídla do
Přerova umožnili nábor žáků i z tradičních regionů Kojetínska, Prostějovska,
Kroměřížska.“
Ing. Tesařík: Rada Olomouckého kraje se touto problematikou zabývala.
Ing. Sekanina: Jedná se o zaměstnance odloučeného pracoviště školy v Přerově,
která má sídlo v Lipníku nad Bečvou, je to elektroškola, která má v Lipníku
slaboproudé a sdělovací obory, v Přerově má elektroenergetiku. Před schválením
v roce 2006 byly kroky vedoucí ke sloučení velice pečlivě projednávány v Radě pro
rozvoj lidských zdrojů, ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. I nyní
byly tyto podněty projednány v těchto dvou poradních orgánech a navíc i v Radě
hospodářské a sociální dohody. Všechny tyto orgány se tímto zabývaly a ani teď
neshledaly důvod k revokaci usnesení a přesunutí sídla školy do Přerova.
Nechal promítnout demografickou projekci, na které demonstroval vývoj od roku
2002 do roku 2020, jedná se o projekci 15-letých, ročně ubývá z devátých tříd 25
tříd, a to pouze v Olomouckém kraji. Až od roku 2012 do roku 2018 se populační
křivka velmi mírně zvedá.
Pracoviště v Přerově, které chce být samostatnou školou, má v tuto chvíli 74 žáků.
Ani ze zákona by jako samostatná škola existovat nemohla. V Lipníku je jich
mnohem více, cca 200 žáků. Dohromady musí mít škola více jak 80 žáků, aby mohla
existovat jako samostatný subjekt dle legislativy.
RSDr. Nekl: V Přerově jsou vybudována velmi nákladná odborná pracoviště pro
silnoproud, která tedy zřejmě budou zavřena a vše se bude znovu budovat v Lipníku.
Ing. Sekanina: Jedná se o mylné informace, pracoviště zůstane zachováno, polygon
se využívá a bude využívat. Budova školy pro silnoproudé obory se rovněž bude
využívat, ale důležité je získat žáky.
Prof. Mezihorák: Osobně se setkal se zástupcem učitelů, je tomu věnována velká
pozornost. Je však nutné mít pochopení pro celospolečenský zájem a racionalizaci a
optimalizaci školství. Existují tři roviny problému – zachování pracoviště v Přerově,
osamostatnění škol a přenesení sídla do Přerova. Doporučuje, aby se spolu s
Ing. Sekaninou, jako odpovědným náměstkem a vedoucím odboru školství, mládeže
a tělovýchovy, sešli s konfliktními stranami a vysvětlením došli k nějakému závěru a
pochopení situace.
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Mgr. Zemánek: Důvody, které zde byly řečeny, jednoznačně odporují tomu, aby
mohlo být pracoviště samostatné. Pro zklidnění situace doporučuje, aby s ředitelem
školy bylo ze strany pana náměstka jednáno v tom duchu, že by se nějakým
způsobem (legislativně možným a v rámci pravomocí pana ředitele), posílil statut
tohoto pracoviště s tím, že by mělo svého zástupce, měli by možnost provádět svou
náborovou politiku atd. Tedy dát jim jakousi pravomoc, aby se o sebe postarali sami.
MUDr. Chalánková: Všem přítomným zastupitelům oznámila své rozhodnutí, že do
konce týdne opouští řady KDU-ČSL. Nevzdává se mandátu člena zastupitelstva
Olomouckého kraje a slíbila, že i nadále chce plnit zodpovědnou a konzervativní
politiku.
Martin Novotný: Vrátil se k problematice východní tangenty, která byla diskutována
u bodu 20 a upřesnil svou původní informaci. V územním plánu Statutárního města
Olomouce ještě není nové trasování zakotveno. Na poslední chvíli to bylo vyřazeno z
programu červnového zasedání zastupitelstva města, a to proto, že při projednávání
s dotčenými orgány, konkrétně s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu,
se nepodařilo získat pro nové trasování této tangenty kladné stanovisko.
Jednání je navíc poměrně zmatečné, jelikož se požaduje argumentace z hlediska
variantních řešení, ačkoliv ve vyšší územně plánovací dokumentaci je už v kladném
smyslu vyřešeno. Přesto souhlasné stanovisko nalezeno nebylo, budou se dále
snažit shodnout s orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, i tento orgán by
měl dodržovat jakékoliv regule územního plánování, které v České republice platí.
Olomoucký kraj i město Olomouc podporuje nové trasování.
Ing. Tesařík: Další zasedání zastupitelstva se bude konat dne 25. 9. 2009.

Ing. Tesařík ukončil zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje ve 14:15 hod.

Přílohou tohoto zápisu je:
- dokument „Usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
konaného dne 29. 6. 2009“

V Olomouci dne: 7. 7. 2009
Zapsala: Monika Kozíková

……………………………….
Ing. Martin Tesařík
hejtman Olomouckého kraje
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Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Marek Zapletal
člen zastupitelstva kraje

………………………………………
Hana Kaštilová Tesařová
členka zastupitelstva kraje

………………………………
Ing. Miroslav Marek
člen zastupitelstva kraje

………………………………………
František Kubíček
člen zastupitelstva kraje
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